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                                                           ARBETSFÖRMEDLINGEN LEDER TILL ARBETE 
    Arbetsförmedlingen medverkar till att arbetsgivare hittar rätt arbetskraft och arbetssökande kan få jobb.  

Kontakt: Arbetsförmedlingens kundtjänst 0771-41 64 16 eller den lokala Arbetsförmedlingen. 
www.arbetsformedlingen.se 

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i 
slutet av mars månad 2013 

Lediga platser 

Antalet lediga platser som anmäldes till Gotlands arbetsförmedling uppgick i mars till 

knappt 350
1
, varav knappt 150 var sommarjobb. Det är en minskning med cirka 20 

platser jämfört med samma månad 2012
2
. Halva minskningen är sommarjobb och 

resten är vanliga jobb. Flest lediga platser anmäldes inom Hotell och Restaurang samt 

Finansiell verksamhet och företagstjänster, 109 respektive 106 platser.  

Fått arbete 

I mars 2013 fick nästan 220 personer inskrivna vid länets arbetsförmedling arbete, 

under mars förra året var antalet cirka fem färre. Antalet män som fick arbete under 

månaden var 119, en minskning med 3, och antalet kvinnor som fick arbete var 100, 

en ökning med 7 personer jämfört med mars 2012. Antalet ungdomar som fick arbete 

minskade med 5 personer, till 48. 

 

Personer berörda av varsel 
Under mars 2013 varslades 22 personer i länet om uppsägning. Under mars 2012 

varslades 5 personer om uppsägning. Under hela 2012 varslades 226 personer. Hittills 

i år har 38 personer varslats om uppsägning.  

 

Personer utan arbete 

I slutet av mars var cirka 2 819 personer, eller 9,6 procent av den registerbaserade 

arbetskraften, inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i 

program med aktivitetsstöd. I riket som helhet var motsvarande andel 8,7 procent, i 

övrigt varierar andelen mellan 6,3 procent (Uppsala län) och 12,3 procent (Gävleborgs 

län). För ungdomar 18-24 år var 20 procent (745 personer) av den registerbaserade 

arbetskraften arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd.  

Öppet arbetslösa 

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen var i mars nästan 100 personer fler än 

för ett år sedan. I slutet av månaden var antalet öppet arbetslösa 1 496 personer, 

motsvarande 5 procent av den registrerade arbetskraften. Fler män än kvinnor är 

inskrivna arbetslösa, i mars 801 män och 668 kvinnor. 

 Antalet kvinnor har minskat med 1,6 procent. 

 Antalet män har ökat med 14,4 procent. 

189 ungdomar (18-24 år) var i mars inskrivna som öppet arbetslösa vid 

Arbetsförmedlingen i Visby, vilket är cirka 10 personer färre än samma månad 

föregående år. Samtidigt är ungdomar den grupp som har störst utflöde ur 

arbetslösheten till följd av högsäsongens många jobbtillfällen. 

 

                                                 
1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som 

anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler.  
2 Nedgången är i viss mån ett statistiskt fenomen då Arbetsförmedlingens marknadsandel av lediga platser minskat något.  
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Personer i program med aktivitetsstöd 
Antalet personer i program med aktivitetsstöd har ökat med knappt 10 personer. Totalt 

4,6 procent av den registrerade arbetskraften, 1 350 personer, deltog under mars i 

sådana program, oförändrat jämfört med föregående år. Jobb- och utvecklingsgarantin 

omfattade knappt 730 deltagare, varav 255 i sysselsättningsfasen. När det gäller 

ungdomar under 25 år har programvolymen ökat med 0,4 procent, till 556 personer. 

387 av dessa deltog i jobbgarantin för ungdomar.  

Nyinskrivna öppet arbetslösa 

Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen har ökat med cirka 20 personer 

jämfört med föregående år. Under mars var det totala antalet nyinskrivna arbetslösa 

131. De största grupperna, 50 respektive 34 personer, nyinskrivna arbetslösa var 18-24 

år respektive 25-34.  

 

Arbetssökande i arbete med stöd  
696 personer, hade olika former av arbete med stöd vid mars månads slut. Det är 

nästan Cirka 40 personer färre än under mars föregående år. Av personerna i arbeten 

med stöd var: 

 33 i olika anställningsstöd (17 i särskilt anställningsstöd och 3 i instegsjobb) 

 663 i särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, varav 

515 i anställning med lönebidrag. 
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Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län

Totalt inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 12,3% 0,1

K Blekinge län 11,8% 0,6

D Södermanlands län 11,4% 0,5

Y Västernorrlands län 10,7% -0,4

U Västmanlands län 10,6% 0,4

M Skåne län 10,4% 0,4

E Östergötlands län 10,1% 0,1

S Värmlands län 10,0% 0,3

T Örebro län 9,9% 0,4

I Gotlands län 9,7% 0,3

G Kronobergs län 9,4% 0,6

BD Norrbottens län 9,3% -0,6

H Kalmar län 9,1% 0,4

Z Jämtlands län 8,9% -0,4

Riket 8,7% 0,3

AC Västerbottens län 8,4% -0,4

O Västra Götalands län 8,3% 0,0

W Dalarnas län 8,2% 0,3

F Jönköpings län 7,7% 0,6

N Hallands län 6,9% 0,2

AB Stockholms län 6,9% 0,5

C Uppsala län 6,3% 0,3

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år


